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Aos 09 dias do mês de março do ano de 2022, às 14 horas, de forma híbrida, realizou-se a Reunião da
Comissão Central de Avaliação-CCA da Universidade Federal do Pampa, sob a Presidência de João
Timóteo de Los Santos e com o comparecimento dos membros dos Comitês locais de avaliação dos dez
campi da Unipampa. O Presidente iniciou os trabalhos comentando que o relatório de autoavaliação
rela�vo ao ano de 2021 é o primeiro do novo ciclo avalia�vo, ou seja, é parcial. Dessa forma, não será
necessário inserir sugestões de ações, como foi feito no relatório de 2020. Comentou sobre um
ques�onamento recebido de um diretor, a respeito do conteúdo das caixas abertas, em que podem
aparecer denúncias. Sobre isso, será necessário verificar com a Procuradoria Federal quais os
procedimentos adequados. O professor Marcelo Thielo solicitou auxílio dos CLAs no sen�do de elucidar
quais as atribuições dos setores que realizam avaliação, a saber CPPD, PROGEPE, CPA, pois a comunidade
interna ainda se confunde. Com relação à produção do relatório, João Timóteo orientou para que sejam
sinalizados a nota e o conceito de cada indicador no texto. Ainda, apresentar na metodologia a forma
como se dá a soma dos conceitos. Marcelo solicitou o envio de um documento "manual", com as
orientações e diretrizes para construção do texto. João Timóteo vai compar�lhar via Google docs. Foram
distribuídos os grupos de trabalho para produção de cada parte do relatório. O prazo final para entrega
dos textos é  dia 18 de março, a fim de que a secretaria e a presidência possam fazer a revisão e
formatação final em tempo hábil, já que o prazo final de postagem no sistema e-MEC é o dia 31 de
março. Sobre a necessidade de recomposição dos grupos, João Timóteo pediu que todos permaneçam
neste período em que estamos produzindo o relatório e lembrou que há visitas previstas nos meses de
abril e maio. Na segunda quinzena de maio deverá haver reunião geral para tratar do tema e pediu que
os membros dos CLA auxiliem na indicação de novos membros. Lembrou da importância de se produzir
um histórico das ações locais, por meio de atas de reuniões dos CLA. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Lisiane Inchauspe de Oliveira,
secretária da CPA, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai assinada eletronicamente por mim e
pelo presidente da CPA.

Assinado eletronicamente por JOAO TIMOTEO DE LOS SANTOS, Secretário Execu�vo, em
22/04/2022, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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aplicáveis.
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